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ПОЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара у отвореном поступку:
Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије
тако да се свака партија може уговорати засебно,

по јавном позиву од 24.09.2013.
Редни број набавке: 7/13

На основу чл. 20. и чл. 63. Закона о јавним набавкама Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РСбр.124/12), а у вези са постављеним питањима заинтересованих понуђача,
објављује се

ПОЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питање: У техничкој спецификацији за Партију 2, под редним бројем 1. и 3. Захтева се
напајање од 350W. Највећи реномирани произвођачи рачунарске опреме, немају
стандардно ова напајања у траженој класи рачунара јер теже енергетској ефикасности.
Напајања таквих рачунара су снаге око 300 W, пројектована, тестирана и сертификована да
подрже конфигурацију у стабилном раду.
Молимо вас да потврдите да ће те као исправну прихватити понуду која предвиђа
испоруку рачунара реномираног произвођача са напајањем 300 W, сертификованим да
ибезбеди поуздан рад за тражену конфигурацију.
У вези са изнетим наводима из постављеног питања, неспорно је да је за компоненту
напајање грешком одређена карактеристика која не одговара стварним захтевима
наручиоца.
Сходно томе, у интересу постизања енергетске ефикасности, у одељку III ТЕХНИЧКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, за ПАРТИЈУ 2: Набавка рачунарске опреме, на страни 6. Конкурсне
документације, под ставком 1. Рачунари: 13. ком., и страни 8. конкурсне документације под
ставком 3. Рачунари – радне станице: 2 ком., врши се исправка за карактеристику
компоненте “Power requirements“, тако што у колони напомене, уместо захтеване
карактеристике „минимално“, треба да стоји „максимално“.
Питање: У Партији 2 су тражене две различите спецификације рачунара. С обзиром да сте
до сада увек тражили “brand name”, да ли је потребно и сада понудити “brand name”
рачунаре за обе спецификације?
За учешће у овом поступку набавке није неопходно понудити “brand name” рачунаре за обе
спецификације.
У свакој конкретној набавци, одређивање додатних услова и посебних захтева у погледу
карактеристика предмета набавке је опредељење наручиоца који поступа у складу са
законом предвиђеним условима, водећи рачуна о основним начелима јавних набавки,
могућностима и трошковима доказивања испуњености појединих услова, стварним
потребама и другим елементима од значаја за законито спровођење поступка. У
конкретном случају наручилац се определио за услове у погледу опреме произвођача који
морају да поседују један од сертификата предвиђених на страни 9. Конкурсне
документације.
Питање: За Партију 2. да ли је потребно понудити рачунаре и мониторе истог
произвођача?
Није неопходно да понуђени рачунари и монитори буду од истог прозвођача, али је
обавезно да компоненте буду компатибилне како би се несметано повезали и ставили у
функцију.
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